
REPUBLICA MOLDOVA 

CONSILIUL RAIONAL CIMIŞLIA

D E C I Z I E

din 30.06.2020 nr. 04/02

Cu privire Ia rezultatele inspectării financiare tematice 

a instituţiilor subordonate Consiliului raional Cimişlia

în temeiul:

- art.4 al.(2) din Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă,

- art.43 din Legea nr. 436/2006 privind administraţia publică locală,

- art.35 al.(3) din Legea nr.397/2003 privind finanţele publice locale

Luînd în consideraţie prescripţiile privind rezultatele inspectărilor financiare tematice 

efectuate la instituţiile subordonate Consiliului raional Cimişlia pe perioada anului 2019, 

Consiliul raional Cimişlia

DECIDE:

1. A lua act de rezultatele inspectării financiare tematice efectuate la instituţiile 
subordonate Consiliului raional Cimişlia (anexa nr. 1).

2. A aproba planul de măsuri pentru lichidarea neajunsurilor constatate de Inspecţia 

Financiară.

3. în scopul lichidării încălcărilor depistate în procesul inspectării financiare, 

persoanele cu funcţie de răspundere, şefii de direcţii şi secţii din subordinea Consiliului 

raional Cimişlia, vor întreprinde, conform competenţelor, toate măsurile necesare pentru 

realizarea integrală a planului de măsuri (anexa nr.2) şi evitarea admiterii pe viitor a 
încălcărilor depistate de Inspecţia Financiară.

4. Persoanele cu funcţie de răspundere, şefii de direcţii şi secţii din subordinea 

Consiliului raional Cimişlia vizaţi vor prezenta în şedinţa consiliului raional din 

trimestrul trei al anului curent un raport privind înlăturarea neajunsurilor depistate.

5. Controlul asupra executării prezentei decizii se atribuie comisiei de specialitate 

pentru problemele economico-financiare, investiţii, drept şi disciplină.

6. Prezenta decizie se aduce la cunoştinţă publică prin publicare pe pagina oficială a 
Consiliului raional Cimişlia www.raioncimislia.md.

î  -------------------------------------------------------------------------------------

http://www.raioncimislia.md


Anexa nr. I 
la Decizia consiliului raional 

nr. 04/02 din 30.06.2020

Neajunsurile depistate de Inspecţia Financiară

Nr.
d/o

Neajunsurile depistate Legislaţia ignorată

1. GM "Al.Puşkin”

1. în că lcări ale regulilor fm anciar-contabile, ce a influenţat corectitudinea  

înregistrărilor c o n ta b ile :

- Nu a fost întocmit şi completat 

zilnic registrul special pentru 

evidenţa cantitativă a 
medicamentelor, numerotat, 

sigilat şi semnat de persoanele 

responsabile.

Art.19 din Legea contabilităţii nr,113-XVI din 

27.04.2007, pct.3.3.113 din Planul de conturi 

contabile în sistemul bugetar şi Normele 

metodologice privind evidenţa contabilă şi 

raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate 

prin Ordinul Ministerului finanţelor nr.216 din 

28.12.2015, şi pct.6.1.2 din Regulamentul asistenţei 

cu medicamente a bolnavilor spitalizaţi, aprobat 

prin Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.322 din 

22.1 1.2002 Cu privire la asistenţa cu medicamente a 

bolnavilor spitalizaţi.

2.
Şcoala sportivă

1.Cheltuieli în sum ă totală de 26,4 m ii l e i , suportate neîntem eiat, inclusiv:

- 0,5 mii lei, salariul calculat şi 
achitat conducătorului instituţiei 

pentru activitatea didactică 

desfăşurată cu depăşirea normei 
permise;

Pct. 17 din Note la Tabelul nr. 1 al Anexei nr.7 la 
Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar 

de salarizare în sectorul bugetar.

- 0,9 mii lei, salariul calculat şi 

achitat angajaţilor în rezultatul 

cumulării atribuţiilor funcţiei 

vacante în timpul prevăzut a 

orelor de program a funcţiei de 

bază;

Art.106, 267(1) din Codul Muncii nr. 154-XV din 

28.03.2003, art.23(l), 24(1) din Legea nr.270 din 

23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în 

sectorul bugetar.

- 1,6 mii lei, spor pentru 

performanţă calculat şi achitat, 
urmare a calculării eronate a 

salariului de bază;

Art.16 alin.(3), (5) din Legea nr.270 din 23.1 1.2018 

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar, pct.7 din Regulamentul-cadru cu privire la 

modul de stabilire a sporului pentru performanţă 

personalului din unităţile bugetare, aprobat conform 

Anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1231 din 

12.12.2018 pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul 

unitar de salarizare în sectorul bugetar.

- 4,5 mii lei, spor pentru 

nocivitate, calculat si achitat în 

lipsa documentelor justificative 

privind evaluarea stării reale a

Art. 18( 1) din Legea nr.270 din 23.11.2018 privind 

sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, 

pct.2 din Regulamentul cu privire la evaluarea 

condiţiilor de muncă la locurile de muncă si modul



condiţiilor de muncă; de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care 

pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca 

prestată în condiţii nefavorabile, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.1335 din 10.10.2002.

- 10,4 mii lei, indemnizaţii de 

concediu, în rezultatul 

includerii în baza de calcul a 
plăţilor salariate calculate 

eronat, a premiilor cu caracter 

unic, precum şi consecinţă a 

unor greşeli de calcul depistate 
la calcularea salariului mediu;

Art. 165(1) din Codul Muncii Legea nr. 154-XV din 

28.03.2003, pct.3, 4 din Modul de calculare a 

salariului mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.426 din 26.04.2004

- 2,8 mii lei, ajutor material 

calculat şi achitat în plus 

salariaţilor instituţiei;

Art.32 alin.(l), (2) şi art.341 din Legea cu privire la 

sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355- 

XVI din 23.12.2005, art. 13,14' din Condiţiile unice 

de salarizare aprobate prin Hotărîrea Guvernului 

nr.381 din 13.04.2006 ”Cu privire la condiţiile de 

salarizare a personalului din unităţile bugetare”.

- 4,8 mii lei, supraplata 

contribuţiilor de asigurări 

sociale în rezultatul calculării 

incorecte a plăţilor salariale;

- 0,9 mii lei, supraplata primei 
de asigurări medicale 

obligatorii, în rezultatul 

calculării incorecte a plăţilor 

salariale.

2. Cheltuieli suportate cu încălcarea reglem entărilor de procedură în sum ă totală de 

119,4 m ii lei, inclusiv:

-49,4 mii lei, salariu calculat şi 

achitat angajaţilor cu statut de 

demnitar public pentru 

desfăşurarea activităţii didactice 

prin cumul în timpul prevăzut a 

orelor de program a funcţiei de 

bază;

Art.267(l) din Codul Muncii nr. 154-XV din 

28.03.2003, art.23 (1) din Legea nr.270 din 

23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în 

sectorul bugetar.

- 70,0 mii lei, salariu calculat şi 

achitat şefului Direcţiei 

învăţămînt general pentru 

activitate didactică prin cumul, 

desfăşurată în afara orelor de 

program a funcţiei de bază, la 

instituţia supravegheată, 

subordonată şi controlată de

Direcţie.»

Art.261 din Codul Muncii nr. 154-XV din 

28.03.2003.



3. GM Cenac

1. Cheltuieli în sum ă totală de 123,9 m ii lei, suportate neîntem eiat, inclusiv:

- 89,4 mii lei, plăţi salariale 

calculate şi achitate 

funcţionarilor publici şi 

persoanelor cu funcţii de 

conducere, în rezultatul prestării 

muncii didactice în orele de 
program la locul de muncă de 

bază, în rezultatul calculării 

conform listelor de tarifare şi nu 

în regim de plată cu oră;

Pct.10 din Note la Anexa nr.16 din Hotărîrea 

Guvernului nr.381 din 13.04.2006 ”Cu privire la 

condiţiile de salarizare a personalului din unităţile 

bugetare”, pct.2 lit.a) din Note la Anexa nr.5 din 

Hotărîrea Guvernului nr.1231 din 12.12.2018, 

pentru punerea în aplicare a Legii nr.270 din 
23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în 

sectorul bugetar.

- 2,3 mii lei, indemnizaţii pentru 

concediu plătite incorect 

angajaţilor, în rezultatul unor 

greşeli de calcul depistate la 

stabilirea perioadei de decontare 

pentru calcularea salariului 

mediu;

Pct. 15(2) lit.c) a capitolului IV din Convenţia 

colectivă nr.444 din 25.03.2016, pentru anii 2016- 

2020 (nivel de ramură).

- 6,1 mii lei, plăţi salariale 

calculate şi achitate directorului 

şi directorului adjunct, în 

rezultatul prestării muncii 

didactice în orele de program la 

locul de muncă de bază;

Art.30 alin.(2) din Legea cu privire la sistemul de 

salarizare în sectorul bugetar nr.355-XVI din 

23.12.2005 şi pct.5 din Anexa nr. 1 la Hotărîrea 

Guvernului nr.381 din 13.04.2006 ”Cu privire la 
condiţiile de salarizare a personalului din unităţile 

bugetare”.

- 0,8 mii lei, premii unice achitate 

directorului în lipsa ordinelor 

Direcţiei raionale Invăţămînt;

Pct. 14 din Hotărîrea Guvernului nr.381 din 

13.04.2006 ”Cu privire la condiţiile de salarizare a 

personalului din unităţile bugetare”.

- 1,6 mii lei, salariu calculat şi 

achitat pentru funcţia cumulate 
în perioada concediului de 

odihnă anual la locul de muncă 

de bază;

Art.272 alin.(2) din Codul Muncii nr. 154-XV din 

28.03.2003.

- 19,8 mii lei, supraplata 

contribuţiilor de asigurări 

sociale, în rezultatul calculării 

incorecte a plăţilor salariale;

- 3,9 mii lei, supraplata primei de 

asigurări medicale obligatorii, 

în rezultatul calculării incorecte 
a plăţilor salariale.

2. Cheltuieli suportate cu încălcarea reglem entărilor de procedură în sum ă totală de 

95,9 m ii l e i :

-Plăţi salariale calculate şi 

achitate peroanelor cu funcţii de 

conducere, pentru orele 

contrapuse, dar atribuţiile

Art.261(1) din Codul Muncii nr,154-XV din 

28.03.2003, art.30 (2) din Legea nr.355-XVI din 

23.12.2005 ”Cu privire la sistemul de salarizare în 
sectorul bugetar”, art.24(3) din Legea nr.270 din



funcţiei de bază fiind executate 

în afara orelor de program.
23.1 1.2018 privind sistemul unitar de salarizare în 

sectorul bugetar.

3. în că lcări ale regulilor financiar-contabile, ce a influenţat corectitudinea  

înregistrărilor c o n ta b ile :

-Nu a fost întocmit şi completat 

tabelul de pontaj pentru 

evidenţa timpului de lucru a 

cadrelor didactice si a 

personalului tehnico- 
administrativ din gimnaziu

Art.106 din Codul Muncii nr,154-XV din 

28.03.2003, art.19 din Legea Contabilităţii nr. 113- 
XVI din 27.04.2007 şi pct.3.2.2 din Instrucţiunea 
Ministerului Finanţelor nr,216 din 28.12.2015 cu 

privire la aprobarea Planului de conturi contabile şi 
a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă 

şi raportarea financiară în sistemul bugetar.

4.
Direcţia învăţămînt general

1. Cheltuieli în sum ă totală de 31,4 m ii lei, suportate neîntem eiat, inclusiv:

- 9,2 mii lei, salariu calculat şi 

achitat pentru orele de program 

neexecutate în funcţia de bază, 

contrapuse cu orele desfăşurate 

prin cumul

Art.95(2), 261, 267(1) din Codul Muncii nr,154-XV 

din 28.03.2003, art.25(2) lit.c) din Legea cu privire 

la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 

nr,158-XVI din 04.07.2008, pct.4, 5, 6 din Anexa 

nr.4 Regulile privind desfăşurarea muncii prin 

cumul a funcţionarului public la Hotărîrea 

Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea 

în aplicare a prevederilor Legii cu privire la funcţia 
publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI 

din 04.07.2008, pct.13, 17 din Convenţia colectivă 

(nivel de ramură) pe anii 2016-2020 nr.444 din 

25.03.2016, încheiată între Ministerul Educaţiei şi 

Consiliul General al Federaţiei Sindicale a 

Educaţiei si Stiintei.

- 10,6 mii lei, spor la salariu 

calculat şi achitat angajaţilor;

Pct.8 din Condiţiile unice de salarizare a 

personalului din unităţile bugetare, aprobate prin 

Flotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006, 

Circularei Ministerului finanţelor nr. 12-06-380 din 

05.10.2017 "Privind explicaţii ce ţin de majorarea 

salariilor în anul 2017 pentru unele categorii de 

angajaţi ai sistemului bugetar”.

- 0,9 mii lei, spor pentru 

performanţă calculat şi achitat, 

în perioada lunii decembrie 

2018, urmare a luării în calcul a 

salariului lunar, dar nu a 

salariului de bază;

Art.16 alin.(2), (5) din Legea nr.270 din 23.1 1.2018 

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 
bugetar, pct.18 din Regulamentul- cadru cu privire 

la modul de stabilire a sporului pentru performanţă 
personalului din unităţile bugetare, aprobat conform 

Anexei nr.3 la Flotărîrea Guvernului nr. 1231 din 

12.12.2018 pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul 

unitar de salarizare în sectorul bugetar.

- 2,4 mii lei, spor pentru 

nocivitate, calculat si achitat în 

lipsa documentelor justificative 

privind evaluarea stării reale a

Art. 18(1) din Legea nr.270 din 23.11.2018 privind 

sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, 

pct.2 din Regulamentul cu privire la evaluarea 

condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul



condiţiilor de muncă; de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care 

pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca 

prestată în condiţii nefavorabile, aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr.1335 din 10.10.2002.

- 0,5 mii lei, premiu unic calculat 

şi achitat;

Art.30(2) din Legea nr.270 din 23.1 1.2018 privind 

sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

- 5,4 mii lei, supraplata 
contribuţiilor de asigurări 

sociale, în rezultatul calculării 

incorecte a plăţilor salariale;

-1,1 mii lei, supraplata primei de 
asigurări medicale obligatorii, 

în rezultatul calculării incorecte 

a plăţilor salariale.

- 0,6 mii lei, diurne calculate şi 

achitate;
Pct.2, 22, 24 din Regulamentul cu privire la 

delegarea salariaţilor entităţilor din Republica 

Moldova, aprobat conform Anexei nr. 1 la Hotărîrea 

Guvernului nr.10 din 05.01.2012.

- 0,7 mii lei, cheltuieli pentru 

transport calculate şi achitate 

persoanelor neangajate în cadrul 

direcţiei;

Pct.2, 15 din Regulamentul cu privire la delegarea 

salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, 

aprobat conform Anexei nr. 1 la Hotărîrea 

Guvernului nr.10 din 05.01.2012.

2. Cheltuieli suportate cu încălcarea reglem entărilor de procedură în sum ă totală de 

401,0 m ii lei, inclusiv:

- 118,3 mii lei, salariu calculat şi 

achitat pentru cumularea altor 

funcţii în timpul prevăzut a 

orelor de program a funcţiei de 

bază, precum şi desfăşurarea 

activităţii didactice supra limitei 

de 6 ore săptămînal, volumul 

funcţiei de bază fiind executat 
cu depăşirea duratei normale a 

timpului de muncă;

Art.95(2), 106, 267(1) din Codul Muncii nr. 154-XV 

din 28.03.2003, art.25(2) lit.c) din Legea cu privire 

la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 

nr,158-XVI din 04.07.2008, pct.4, 5, 6 din Anexa 

nr.4 Regulile privind desfăşurarea muncii prin 

cumul a funcţionarului public la Hotărîrea 

Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea 

în aplicare a prevederilor Legii cu privire la funcţia 

publică şi statutul funcţionarului public nr. 158-XVI 

din 04.07.2008, pct. 13, 17 din Convenţia colectivă 

(nivel de ramură) pe anii 2016-2020 nr.444 din 

25.03.2016, încheiată între Ministerul Educaţiei şi 

Consiliul General al Federaţiei Sindicale a 
Educaţiei si Stiintei.

-282,7 mii lei, spor pentru 
nocivitate calculat si achitat, în 

lipsa atestării locurilor de 

muncă şi aprecierii gradului de 

nocivitate;

Art.29 alin.(6) din Legea nr.355 din 23.12.2005 cu 
privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, 

pct.9 alin. 1) din Hotărîrea Guvernului nr.381 din 

13.04.2006 ”Cu privire la condiţiile de salarizare a 

personalului din unităţile bugetare”, pct.2 din 

Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor de 

muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a 

listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi 

stabilite sporuri de compensare pentru munca 

prestată în condiţii nefavorabile, aprobat prin



Hotărîrea Guvernului nr.1335 din 10.10.2002.

3. în că lcări ale regulilor privin d  achiziţiile publice:

- Dosarele achiziţiilor publice nu 

sunt cusute, ştampilate şi 

numerotate.

Art.43 din Legea privind achiziţiile publice nr. 131 

din 03.07.2015, pct.6 din Regulamentul cu privire la 

întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.9 din 
17.01.2008.

- Autoritatea contractantă nu a 

realizat planificarea trimestrială 

şi anuală a achiziţiilor publice

Art.13 alin.l lit.(b) din Legea privind achiziţiile 

publice nr.96-XVI din 13.04.2007, art.14 alin.l lit. 

(a) din Legea privind achiziţiile publice nr. 131 din

03.07.2015, pct.21 din Regulamentul cu privire la 

modul de calculare a valorii estimative a 

contractelor de achiziţii publice şi planificarea 

acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1404 

din 10.12.2008 şi Regulamentul cu privire la modul 

de planificare a contractelor de achiziţii publice, 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1419 din
28.12.2016.

4. în că lcări la alim entaţia copiilor ş i elevilor :

- Nu s-au respectat normele 

financiare pentru alimentaţia 

copiilor şi elevilor din 

instituţiile de învăţămînt 
subordonate .

Ordinele Ministerului educaţiei ”Cu privire la 

aprobarea normelor financiare pentru alimentarea 
copiilor/elevilor din instituţiile din învăţămînt” 

nr.42 din 28.01.2013, nr.1220 din 30.12.2013, 

nr.1277 din 30.12.2014, nr.759 din 18.08.2016.

5. în că lcări are regulilor fm anciar-contabile, ce au influenţat corectitudinea  

înregistrărilor contabile

- Evidenţa analitică a mijloacelor 

fixe nu s-a ţinut pe fişe de 

inventor separate pe fiecare 

obiect de evidenţă.

Art. 17(4) din Legea contabilităţii nr,113-XVI din 

27.04.2007, pct.l.4.3.31, 1.4.3.32, 3.3.1 din Planul 

de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele 

metodologice privind evidenţa contabilă şi 

raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate 

prin Ordinul Ministerului finanţelor nr.216 din 
28.12.2015.

- Nu s-au atribuit numere de 

inventor unor mijloace fixe.
Pct.3.3.56 din Ordinul menţionat anterior.

-N-a fost efectuată inventarierea 

anuală a blanchetelor de strictă 

evidenţă a decontărilor şi 

obligaţiilor pentru confirmarea 

veridicităţii şi autentificării 

datelor evidenţei contabile şi 

rapoartelor financiare anuale.

Art.24 din Legea contabilităţii nr.ll3-XVI din 

27.04.2007, pct.65 şi 71 din Regulamentul privind 

inventarierea, aprobat prin Ordinului Ministerului 

Finanţelor nr.60 din 29.05.2012.

- Nu s-a respectat graficul de 

circulaţie a documentelor, 

privind termenele de prezentare 

a documentelor primare în 

contabilitate, actele de trecere la 

cheltuieli a mărfurilor pentru

Art. 19 din Legea contabilităţii nr,113-XVI din 

27.04.2007, pct.l2, 15 din Instrucţiunea cu privire 

la evidenţa contabilă în instituţiile publice, 

aprobată prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.93 
din 19.07.2010, pct.l.4.3.7 din Planul de conturi 

contabile în sistemul bugetar şi Normele



necesităţile instituţiei si unele
9 9 9

acte de decontare a bunurilor 

materiale au fost întocmite cu 

întîrziere pentru cîteva perioade 
de gestiune (2-5 luni) şi 

reflectate în evidenţa contabilă 

la cheltuieli, în altă perioadă de 

gestiune decît cea în care a fost 

efectuată operaţiunea.

metodologice privind evidenţa contabilă şi 
raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate 

prin Ordinul Ministerului finanţelor nr.216 din 

28.12.2015.

-N-au fost perfectate pentru un 

schimb de muncă foile de 

parcurs, nu s-a indicat în ele 

mişcarea combustibilului, 

marca, restul la plecare şi la 

sosire, consumul normat si
7 9

efectiv, punctele de plecare şi 

destinaţie, timpul plecării şi 

sosirii de pe cursă, lipsesc 

semnăturile beneficiarului

Pct.53.9) din Regulamentul cu privire la 

transportarea elevilor, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.903 din 30.10.2014, pct.5.7-5.10 din 

Instrucţiunea privind completarea şi prelucrarea foii 

de parcurs pentru autobuze, pct.6 din Instrucţiunea 

privind completarea şi prelucrarea foii de parcurs 

pentru autoturisme, aprobate conform anexelor nr.2 

şi nr.3 la ordinul Departamentului Analize Statistice 
şi Sociologice nr.108 din 17.12.1998.

- Consiliul raional Cimislia nu a
9

aprobat numărul-limită al 
unităţilor de transport şi a 

parcursului-limită anual (km) 
pentru fiecare unitate, în scopul 

reglementării utilizării şi 

optimizării cheltuielilor 

destinate întreţinerii 

transportului aflat în dotarea 

Direcţiei Invătămînt General.

Pct. 2 din Hotărîrea Guvernului nr.1404 din 

30.12.2005 ’Trivind reglementarea utilizării 

autoturismelor de serviciu de către autorităţile 

administraţiei publice”

- Direcţia n-a aprobat 
traseul/itinerarul cuprinzînd 

punctele de oprire (îmbarcare- 

debarcare), orarul de 

transportare şi spaţiile de 

parcare pentru fiecare mijloc de 

transport în parte, ulterior, cu 

obţinerea avizului din partea 

subdiviziunii teritoriale a 

Inspectoratului General al 

Poliţiei; declararea orelor de 

începere a cursurilor pentru a 

oferi timpul necesar 

transportării elevilor în cazul 

efectuării mai multor curse de 

către un mijloc de transport.

Pct.49 subpct.3), 8) din Regulamentul cu privire la 
transportarea elevilor, aprobat prin Hotărîrea 

Guvernului nr.903 din 30.10.2014.

6. Surplusuri în sum ă de 1,3 m ii lei ş i lipsuri în valoare de 9,5 m ii iei, în rezultatul 
inventarierii valorilor materiale.



5 I.M.S.P. Spitalul raional Cimişlia

1. Cheltuieli în sum ă totală de 247,0 m ii l e i , suportate neîntem eiat

- Acordarea aisitentei medicale»

spitaliceşti persoanelor fizice 

fără domiciliu permanent 

(boschetari) şi pături social 

vulnerabile, care urmau a fi 

efectuate din contul Consiliului 
raional Cimişlia (Fondator);

Pct.14 din Anexa nr.l al Regulamentului cu privire 

la modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor 

special ale instituţiilor medico-sanitare de toate 
nivelurile, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.928 din 13.08.2007

2. Cheltuieli suportate cu încălcarea reglem entărilor de procedură în sum ă totală de 

1430,6 m ii le i:

-Ajutorul material şi premii 

calculate şi achitate angajaţilor, 

în baza ordinelor 
conducătorului, care au fost 

emise cu întîrziere;

Art.1651 Codul Muncii nr,154-XV din 28.03.2003, 

pct.4 al cap.I, pct.l al cap.III din Regulamentul 

intern privind premierea şi acordarea ajutorului 
material salariaţilor IMSP Spitalul raional Cimişlia.

3. în că lcări ale regulilor fm anciar-contabile, ce a influenţat corectitudinea  

înregistrărilor c o n ta b ile :

- Persoanele de răspundere 

material n-au ţinut registrele de 

magazine pentru evidenţa 

analitică a valorilor material, 

prin ce n-a fost asigurată 

integritatea şi controlul asupra 

folosirii corecte a bunurilor 

material;

Art.17 din Legea contabilităţii nr,113-XVI din

27.04.2007

-N-a fost efectuată inventarierea 

blanchetelor de strictă evidenţă, 

precum şi inventarierea 
decontărilor şi obligaţiilor 

pentru confirmarea veridicităţii 

şi autentificării datelor evidenţei 

contabile şi rapoartelor 

financiare anuale.

Art.24 din Legea contabilităţii nr,113-XVI din 

27.04.2007, pct.3,65,71 din Regulamentul privind 

inventarierea, aprobat prin Ordinului Ministerului 
Finanţelor nr.60 din 29.05.2012.

- N-a fost respectată 

periodicitatea stabilită pentru 
verificarea corectitudinii ţinerii 

evidenţei medicamentelor în 

farmacia şi în secţiile Spitalului.

Pct.5 din Anexa nr.2 la Ordinul Ministerului 

Sănătăţii cu privire la asistenţa cu medicamente a 
bolnavilor spitalizaţi nr.322 din 22.11.2002, aprobat 

prin

- Tabelele de pontaj pentru 

evidenţa timpului de lucru a 

angajaţilor, nu au fost întocmite 

şi completate.

Art.106 din Codul Muncii nr,154-XV din 

28.03.2003, art. 19 din Legea contabilităţii nr. 113- 

XVI din 27.04.2007.

- Activele neutilizate, au fost 

acordate în locaţiune fără a fi 

desfăşurată procedura de 

licitaţie ”cu strigare” sau o altă

Pct.22 din Regulamentul cu privire la modul de dare 

în locaţiune a activelor neutilizate, aprobat prin 

Flotărîrea Guvernului nr.483 din 29.03.2008.



procedură stabilită de 

autoritatea abilitată.

- A fost depăşită norma stabilită a 
stocurilor de medicamente 

existente în instituţie la situaţia 

01 ianuarie a fiecărui an.

Ordinul Ministerului Sănătăţii cu privire la 

aprobarea normativelor stocurilor de valori 

materiale nr.857/241-A din 27.12.2010.

- în unele foi de parcurs nu s-a

indicat mişcarea
»

combustibilului, marca, rest la 
plecare, la sosire, consumul 

normat, efectiv, nu se indică 

permanent kilometrajul la 

sosire.

Pct.6 din Instrucţiunea privind completarea şi 

prelucrarea foii de parcurs pentru autoturisme, 

aprobat prin Ordinul Departamentului Analize 

Statistice şi Sociologice nr.108 din 17.12.1998.

4. în că lcări în dom eniul achiziţiilor pu blice  :

- Autoritatea contractantă, în 
dispoziţie de creare a grupului 

de lucru, nu a stabilit funcţiile 

fiecărui membru al grupului în 

parte, necesare pentru a fi 
exercitate în cadrul procedurilor 

de achiziţii publice.

Pct.5 din Regulamentul cu privire la activitatea 
grupului de lucru pentru achiziţii, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.1380 din 10.12.2007, 

pct. 18 din Hotărîrea Guvernului nr.667 din 

27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu 

privire la activitatea grupului de lucru pentru 

achiziţii.

5. A u  fo s t  depistate surplusuri în sum ă de 4,8 m ii lei ş i lipsuri în sum ă de 0,3 m ii lei, 

în rezultatul inventarierii bunurilor material şi medicamentelor.

6 GM Ialpujeni

1. Cheltuieli în sum ă totală de 9,2 m ii lei, suportate neîntem eiat, inclusiv:

- 2,7 mii lei, indemnizaţii de 

concediu calculate şi achitate 

nelegitim angajaţilor, în 

rezultatul unor greşeli de calcul 

depistate la stabilirea perioadei 

de decontare pentru calcularea 
salariului mediu precum şi plata 

neîntemeiată suplimentară 

pentru 3 zile la concediu.

Art.114 (1) lit.a), e) din Codul Muncii Legea 

nr. 154-XV din 28.03.2003, pct. 15(2) lit.c) a 

capitolului IV din Convenţia colectivă nr.444 din 

25.03.2016, pentru anii 2016-2020 (nivel de 

ramură).

- 4,5 mii lei, plăţi salariale

calculate si achitate neîntemeiat
»

persoanei cu funcţii de 

răspundere, în rezultatul 

prestării muncii didactice în 

orele de program la locul de 

muncă de bază;

Art.30 alin.(2) din Legea cu privire la sistemul de 

salarizare în sectorul bugetar nr.355-XVI din 

23.12.2005 şi pct.5 din Anexa nr.l la Hotărîrea 

Guvernului nr.381 din 13.04.2006 ”Cu privire la 

condiţiile de salarizare a personalului din unităţile 

bugetare”.

- 1,7 mii lei, supraplata 

contribuţiilor de asigurări 

sociale, în rezultatul calculării 

incorecte a plăţilor salariale;

- 0,3 mii lei, supraplata primei 
de asigurări medicale



obligatorii, în rezultatul 
calculării incorecte a plăţilor 

salariale

2. Cheltuieli suportate cu încălcarea reglem entărilor de procedură în sum ă totală de 

7,0 m ii le i:

- Plăţi salariale calculate şi 

achitate angajaţilor, pentru 

funcţiile cumulate în timpul 

orelor de program a funcţiei de 

bază.

Art.106, 267 (1) din Codul Muncii nr,154-XV din 

28.03.2003

7 Secţia cultură, tineret şi sport Cimişlia

1. Cheltuieli în sum ă totală de 183,0 m ii lei, suportate neîntem eiat, inclusiv:

- 24,5 mii lei, premii unice 
calculate şi achitate 

conducătorilor secţiei cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă, în lipsa 
deciziilor Consiliului raional 

Cimişlia

Pct.8 subpct.3 din Hotărîrea Guvernului nr.331 din 

28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor 

publici.

- 97,7 mii lei, premiu unic 

calculat şi achitat angajaţilor 

Şcolii de arte Cimişlia, cu 

prilejul sărbătorilor de iarnă, în 

lipsa mijloacelor alocate din 

contul economiei

Art.21 din Legea nr.270 din 23.11.2018 privind 

sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

- 20,5 mii lei, plăţi salariale 

achitate nelegitim funcţionarilor 

publici, pentru didactice 

prestate în orele de program la 

locul de muncă de bază

Pct.10 din Note la Anexa nr.16 din Hotărîrea 

Guvernului nr.381 din 13.04.2006 ”Cu privire la 

condiţiile de salarizare a personalului din unităţile 

bugetare”

- 0,5 mii lei, indemnizaţia pentru 

concediu ordinar achitată în 

plus angajaţilor, pentru perioada 

aflării în concediu neplătit

Art.114 , pct.2 litera c) din Codul Muncii Legea 

nr.l54-XV din 28.03.2003

- 0,3 mii lei, ajutor material 

achitat în plus angajaţilor , 

pentru perioada aflării în 

concediu neplătit

Art.141 din Condiţiile unice de salarizare aprobate 

prin Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006 

”Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului 

din unităţile bugetare”.

- 1,2 mii lei, indemnizaţia pentru 

incapacitatea temporară de 

muncă, în rezultatul

Art.7 alin.l din Legea nr.289 din 22.07.2004 

privind indemnizaţiile pentru incapacitatea 

temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări 

sociale

- 32,0 mii lei, supraplata 

contribuţiilor de asigurări 

sociale, în rezultatul calculării 

incorecte a plăţilor salariale;

- 6,3 mii lei, supraplata primei 

de asigurări medicale



obligatorii, în rezultatul 

calculării incorecte a plăţilor 

salariale

2. Cheltuieli suportate cu încălcarea reglem entărilor de procedură în sum ă totală de 

898,9 m ii le i:

- Plăţile salariale calculate şi 

achitate persoanelor angajate pe 

bază de contract pe perioadă 

determinate, pentru prestarea 
serviciilor, în lipsa 

documentelor confirmative

Art. 19 din Legea Contabilităţii nr. 113-XVI din 

27.04.2007.

3. în că lcări ale regulilor financiar-contabile, ce au influenţat corectitudinea  

înregistrărilor c o n ta b ile :

- în instituţia publică finanţată de 
la buget, nu s-a întocmit 

devizele de cheltuieli în 

corespundere cu mijloacele 

financiare repartizate pentru 

anul respectiv, cu anexarea 

calculelor de justificare a 

cheltuielilor pentru fiecare 

articol si alineat de cheltuială al
9

clasificaţiei economice.

Pct.3, 4 din Regulamentul cu privire la devizele de 

cheltuieli a instituţiilor publice şi repartizarea pe 

luni a bugetelor unităţilor administrative-teritoriale, 

aprobat prin Ordinul Ministerului finanţelor nr. 117 

din 29.12.2007, pct.3, 4 din Regulamentul cu 

privire la devizele de cheltuieli ale instituţiilor 

bugetare şi repartizarea bugetelor locale, aprobat 

prin Ordinul Ministerului finanţelor nr.172 din 
16.12.2014

- Evidenta si mişcarea
9 9 9

mijloacelor fixe n-a fost ţinută 

pe fiecare obiect în parte în 

expresie cantitativ-valoric, după 
fiecare gestionar

Pct.3.3.59, 3.3.66 din Planul de conturi contabile în 

sistemul bugetar şi Normele metodologice privind 

evidenţa contabilă şi raportarea financiară în 

sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul Ministerului 
Finanţelor nr.216 din 28.12.2015.

- Unele persoane de răspundere 

materială n-au ţinut registrele 

de magazie pentru evidenţa 
analitică a valorilor materiale.

Art. 17 şi art.19 din Legea contabilităţii nr. 113-XVI 

din 27.04.2007, pct. 15, 19 din Instrucţiunea cu 

privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, 
aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr.93 

din 19.07.2010, pct.3.3.86 din Planul de conturi 

contabile în sistemul bugetar şi Normele 

metodologice privind evidenţa contabilă şi 

raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate 

prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.216 din 

28.12.2015.

- Contabilitatea n-a efectuat 

inventarierea blanchetelor de 

strictă evidenţă, precum şi 

inventarierea decontărilor si
9

obligaţiilor

Art.24 din Legea contabilităţii nr. 113-XVI din 

27.04.2007, pct.65, 71 din Regulamentul privind 

inventarierea, aprobat prin Ordinului Ministerului 

Finanţelor nr.60 din 29.05.2012.

- Conducătorul nu a încheiat cu 

persoanele gestionare contracte 

cu privire la răspunderea 

materială individuală deplină, 

pentru asigurarea integrităţii

Art.339 (1) din din Codul Muncii nr. 154-XV din 

28.03.2003, pct. 1.4.3.9 din Planul de conturi 

contabile în sistemul bugetar şi Normele 

metodologice privind evidenţa contabilă şi 

raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate



valorilor material aflate la 

păstrare, primite, predate
prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.216 din 
28.12.2015

- Nu a fost întocmit şi completat 

tabelul de pontaj pentru 

evidenţa timpului de lucru a 

angajaţilor Şcolii de arte 

Cimişlia

Art.106 din Codul Muncii nr. 154-XV din 

28.03.2003, art.19 din Legea contabilităţii nr. 113- 

XVI din 27.04.2007, pct.3.2.2 din Instrucţiunea 

Ministerului Finanţelor nr.216 din 28.12.2015 cu 

privire la aprobarea Planului de conturi contabile şi 

a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă 

şi raportarea financiară în sistemul bugetar

- Nu s-a elaborat politica de 

contabilitate

Ordinul ministrului finanţelor nr.92 din 24.06.2013 

cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate tip 
pentru instituţile publice, art. 16 din Legea 

contabilităţii nr.ll3-XVI din 27.04.2007, 

Clasificaţiei bugetare, aprobată prin Ordinul 

ministrului finanţelor nr.91 din 20.10.2008, 

pct. 1.4.1.4 lit.b) Normele metodologice privind 

evidenţa contabilă şi raportarea financiară în 

sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul Ministerului 

finanţelor nr.216 din 28.12.2015.

- Contabilitatea n-a asigurat 

controlul asupra organizării 

corecte a evidenţei contabile, 

precum şi controlul integrităţii 

bunurilor materiale

Pct. 1.4.1.6 din Normele metodologice privind 

evidenţa contabilă şi raportarea financiară în 

sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul Ministerului 

finanţelor nr.216 din 28.12.2015.

- în instituţiile subordonate 

secţiei, nu este respectat 

graficul de circulaţie a 

documentelor, privind 

termenele de prezentare a 

documentelor primare în 

contabilitate

Art.19 din Legea contabilităţii nr,113-XVI din 

27.04.2007, pct. 12, 15 din Instrucţiunea cu privire 

la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată 

prin ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 

19.07.2010, pct.1.4.3.7 din Planul de conturi 

contabile în sistemul bugetar şi Normele 

metodologice privind evidenţa contabilă şi 

raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate 

prin Ordinul Ministerului Finanţelor nr.216 din 

28.12.2015.

- Foile de parcurs nu sînt 
îndeplinite zilnic şi nu se indică 

mişcarea combustibilului,rest la 

plecare, la sosire, nu se indică 

permanent timpul plecării şi 

sosirii de pe cursă, lipsesc 

semnăturile beneficiarilor

Pct.6 din Instrucţiunea privind completarea şi 
prelucrarea foilor de parcurs pentru autoturisme, 

aprobate conform anexelor nr.2 şi nr.3 la ordinul 

Departamentului Analize Statistice şi Sociologice 
nr.108 din 17.12.1998.

- Materialele pentru reparaţii 

curente s-au trecut la pierderi în 

baza actelor de decontare de 

formă liberă, potrivit unităţilor 

de ambalaj, fără indicarea

Art. 13 alin.2 lit.d), f), art. 17, 19 din Legea 

Contabilităţii nr.l 13-XVI din 27.04.2007



suprafeţelor de încăperi reparate 

si a volumului concret de lucru

4. în că lcări ale regulilor privind  achiziţiile publice

- Nu este creat grupul de lucru 

responsabil de realizarea 

achiziţiilor publice în cadrul 

instituţiei

Art.13, 14 din Legea privind achiziţiile publice 

nr.96-XVI din 13.04.2007, art.13 din Legea privind 

achiziţiile publice nr. 131 din 03.07.2015.

- Darea de seamă privind 
realizarea achiziţiilor publice de 
valoare mică nu este prezentată 

la Agenţia Achiziţii Publice, din 

subordinea Ministerului 
finanţelor

Pct.24, 25 din Regulamentul cu privire la achiziţiile 

publice de valoare mică, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.665 din 27.05.2016

- Dosarele achiziţiilor publice nu 

sînt cusute, ştampilate şi 

numerotate, ca să asigure 

integritatea acestora şi să 

exclude sustragerea sau 

înlocuirea înscrisurilor pe care 
acestea le conţin

Art.43 din Legea privind achiziţiile publice nr. 131 

din 03.07.2015, pct.6 din Regulamentul cu privire la 

întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.9 din 

17.01.2008.

- Autoritatea contractantă n-a 

realizat planificarea trimestrială 
şi anuală a achiziţiilor publice

Art.13, alin.l lit.(b) din Legea privind achiziţiile 

publice nr.96-XVI din 13.04.2007, art.14 alin.l 

lit.(a) din Legea privind achiziţiile publice nr. 131 

din 03.07.2015, pct.21 din Regulamentul cu privire 
la modul de calculare a valorii estimative a 

contractelor de achiziţii publice şi planificarea 

acestora, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1404 

din 10.12.2008, Regulamentul cu privire la modul 

de planificare a contractelor de achiziţii publice, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1419 din 

28.12.2016.

5. A u fo s t depistate surplusuri în sum ă de 60,8 m ii lei în rezultatul inventarierii 

bunurilor material.

8 GM Porumbrei

1. Cheltuieli în sum ă totală de 106,3 m ii lei, suportate neîntem eiat, inclusiv:

- 1,5 mii lei, indemnizaţii de 

concediu pentru participarea la 

sesiune, achitate , în urma 

includerii în calcul a salariilor 

tarifare si nu medii.

Pct.2, 14(1) din Anexa nr.l la Hotărîrea Guvernului 

nr.426 din din 26.04.2004 cu privire la aprobarea 

modului de calculare a salariului mediu.

- 36,7 mii lei, indemnizaţii pentru 

concediu plătite incorect 

cadrelor didactice, în rezultatul 

includerii eronate în calculul 

concedialelor a ajutorului 

material, în consecinţă a unor 

greşeli de calcul depistate la 

stabilirea perioadei de decontare

Art.114 (1) lit.a), e), 165 (1), (3) din Codul Muncii 

Legea nr,154-XV din 28.03.2003, pct 4, 5 din 

Anexa nr.l la Hotărîrea Guvernului nr.426 din 

26.04.2004 privind aprobarea Modului de calculare 

a salariului mediu, pct 17 a capitolului IV din 

Convenţia colectivă la nivelul ramurii Educaţie şi 

Ştiinţă pentru a.2011-2015, înregistrată la 

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale si Familiei sub
7  5 ?



pentru calcularea salariului 
mediu.

nr.2 la 12.01.2011, precum şi pct. 15(2) lit.c)a 

capitolului IV din Convenţia colectivă nr.444 din 

25.03.2016 pentru a.2016-2020 (nivel de ramură)

- 1,9 mii lei, spor pentru 

vechime în muncă calcul 1,1 

mii lei lat si achitat
5

Art.29 alin.(3) din Legea nr.355 din 23.12.2005 cu 

privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, 

pct.6 Condiţiile unice de salarizare a personalului 

din unităţile bugetare aprobate prin din Hotărîrea 
Guvernului nr.381 din 13.04.2006 ”Cu privire la 

condiţiile de salarizare a personalului din unităţile 

bugetare în baza Reţelei tarifare unice”, pct.9. 14 

din Hotărîrea Guvernului nr.801 din 20.07.2007 

"Pentru aprobarea regulamentului cu privire la 

modul de calculare a perioadei de muncă în vederea 

acordării sportului pentru vechime în muncă 

personalului din unităţile bugetare”.

-11,1 mii lei, premii calculate şi 

achitate pentru serviciile 

prestate conform contractelor de 

prestări servicii

Art.970 (1) din Codul Civil nr.l 107 din 06.06.2002.

- 33,3 mii lei, plăţi salariale 

calculate si achitate
s

funcţionarului public, în 

rezultatul prestării muncii 
didactice în orele de program la 

locul de muncă de bază, în 
rezultatul calculării conform 

listelor de tarifare şi nu în regim 

de plată cu ora.

Pct. 10 din Note la Anexa nr. 16 din Hotărîrea 

Guvernului nr.381 din 13.04.2006 ”Cu privire la 

condiţiile de salarizare a personalului din unităţile 

bugetare”

- 18,2 mii lei, supraplata 

contribuţiilor de asigurări 

sociale, în rezultatul calculării 

incorecte a plăţilor salariale;

-3,6 mii lei, supraplata primei 

de asigurări medicale 

obligatorii, în rezultatul 

calculării incorecte a plăţilor 

salariale

2. în că lcări ale regulilor financiar-contabile, ce au influenţat corectitudinea  

înregistrărilor co n ta b ile :

- Nu a fost întocmit şi completat 

tabelul de pontaj pentru 

evidenţa timpului de lucru a 

cadrelor didactice şi a 

personalului tehnico- 

administrativ

Art. 106 din Codul Muncii nr. 154-XV din 

28.03.2003, art.19 din Legea contabilităţii nr.l 13- 

XVI din 27.04.2007, pct.3.2.2 din Instrucţiunea 

Ministerului Finanţelor nr.216 din 28.12.2015 cu 

privire la aprobarea Planului de conturi contabile şi 

a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă 

si raportarea financiară în sistemul bugetar

9
GM Javgur



1. Cheltuieli în sum ă totală de 30,2 m ii lei, suportate neîntem eiat, inclusiv:

- 1,3 mii lei, plăţi salariale 

calculate si achitate neîntemeiat
Pct.4 din Note a Anexei nr. 10 din Legea privind 

sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar 

nr.270 din 23.11.2018.

-11,2 mii lei, plăţi salariale 

achitate pentru orele nelucrate 

în funcţie de operatori în 

perioada caldă

Art.19 din Legea contabilităţii nr,113-XVI din 

27.04.2007, art.29 (6), 30 (5) din Legea nr.355-XV 

din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în 

sectorul bugetar, pct.9 alin. 1) din Hotărîrea 

Guvernului nr.381 din 13.04.2006 "Condiţiile unice 
de salarizare a personalului din unităţile bugetare ”

- 7,6 mii lei, indemnizaţii pentru 
concediu plătite incorect 

angajaţilor , în rezultatul 

includerii eronat în calculul 

concedialelor a unor greşeli de 

calcul depistate la stabilirea 

perioadei de decontare pentru 

calcularea salariului mediu

Art.165 (1), (3) din Codul Muncii, Legea nr.154- 
XV din 28.03.2003, art.19 din Legea contabilităţii 

nr. 113-XVI din 27.04.2007, pct.4, 5 din Anexa nr. 1 

la Hotărîrea Guvernului nr.426 din 26.04.2004 

privind aprobarea Modului de calculare a salariului 

mediu.

- 4,6 mii lei, ajutor material 

calculat şi achitat neîntemeiat

Art.32 alin.(l), (2) şi art.34 din Legea cu privire la 

sistemul de salarizare în sectorul bugetar nr.355- 

XVI din 23.12.2005, art.19 din Legea contabilităţii 
nr. 113-XVI din 27.04.2007, art.13,141 din 

Condiţiile unice de salarizare aprobate prin 
LIotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006 "Cu 

privire la condiţiile de salarizare a personalului din 

unităţile bugetare”.

- 4,6 mii lei, supraplata 

contribuţiilor de asigurări 

sociale, în rezultatul calculării 

incorecte a plăţilor salariale;

- 0,9 mii lei, supraplata primei 

de asigurări medicale 

obligatorii, în rezultatul 

calculării incorecte a plăţilor 

salariale

2. Cheltuieli suportate cu încălcarea reglem entărilor de procedură în sum ă totală de 

417,9 m ii lei, inclusiv:

- 130,3 mii lei, salariu achitat 

angajaţilor pentru lucru 
îndeplinit ca muncitori, de facto 

operatori şi laborant în 

conformitate cu contractile 

individuale de muncă

Art.128 din Codul Muncii nr. 154-XV din 

28.03.2003

- 206,5 mii lei , ajutor material 

calculat şi achitat angajaţilor în 

lipsa cererilor scrise de către 

angajaţi

Art.165 (1), (3) din Codul Muncii, Legea nr.154- 

XV din 28.03.2003, art.19 din Legea contabilităţii 

nr. 113-XVI din 27.04.2007

-81,1 mii lei, indemnizaţie de Pct.l din Note la Tabelul nr.2 al Anexei nr.l la



conducere achitate 

conducătorilor instituţiei pentru 

lucrul îndeplinit, în lipsa 

deciziei Consiliului raional 

Cimişlia, prin coordonare cu 

Direcţia învătămînt

Flotărîrea Guvernului nr.381 din 13.04.2006 ”Cu 

privire la condiţiile de salarizare a personalului din 

unităţile bugetare

3. în că lcări ale regulilor financiar-contabile, ce au influenţai corectitudinea  

înregistrărilor c o n ta b ile :

- Nu a fost întocmit şi completat 
tabelul de pontaj pentru 

evidenţa timpului de lucru a 

cadrelor didactice şi a 

personalului tehnico- 

administrativ

Art. 106 din Codul Muncii nr. 154-XV din 
28.03.2003, art. 19 din Legea contabilităţii nr. 113- 

XVI din 27.04.2007, pct.3.2.2 din Instrucţiunea 

Ministerului Finanţelor nr.216 din 28.12.2015 cu 

privire la aprobarea Planului de conturi contabile şi 

a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă 

şi raportarea financiară în sistemul bugetar

10
Direcţia învăţămînt general

- 3 entităţi (GR Sagaidac, Fetiţa, 

Topala) n-au elaborate şi 

aprobat Regulamentul intern cu 

privire la modul de stabilire a 

sporului pentru performanţă 
personalului din unităţile 

bugetare

Art. 16, 17, 27 din Legea nr.270 din 23.11.2018 

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar, Anexele nr.3, 4, 6 la Hotărîrea Guvernului 

nr. 1231 din 12.12.2018 pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul 
unitar de salarizare în sectorul bugetar

-In 13 instituţii (5 GR din 
or.Cimişlia si 8 GR din

9 9

Sagaidac, Iurievca, Grădişte, 

Bogdanovca Veche, Javgur, 

Maximeni, Troiţcoe, Topala) n- 

a fost elaborate şi aprobat 

Regulamentul intern cu privire 

la tipurile şi modul de stabilire a 

sporurilor cu caracter specific;

- în 14 instituţii (GM Javgur, GR 

Valea Perjei, Satul Nou, Gura 
Galbenei- 2, Albina, Porumbrei, 

Sagaidac, Javgur, Maximeni, 

Troiţcoe, Surie, Fetiţa, Topala) 

n- fost calculat şi achitat sporul 

pentru performanţă;

- în 28 entităţi (6 GR din 

or.Cimişlia, 22 GR Valea 

Perjei, Selemet, Satul Nou, 

Cenac, Gura Galbenei, Albina, 

Porumbrei, Sagaidac, Lipoveni, 

Munteni, Batîr, Coştangalia, 

Iurievca, Grădişte, Mereni, 

Bogdanovca Veche, Javgur,



Maximeni, Ialpujeni, Troiţcoe, 

Surie, Topala) n-a fost calculat 

şi achitat sportul cu caracter 

specific;

- 1 instituţie (GR Satul Nou) n-a 

fost calculată şi achitată 
diferenţa de salariu;

- 1 instituţie (GR Cenac) n-au 

fost calculate şi achitate plăţile 
compensatorii

11 GM Troiţcoe

1. Cheltuieli în sum ă totală de 4,5 m ii lei, suportate neîntem eiat, inclusiv:

- 3,0 mii lei, premii anuale 

calculate şi achitate neîntemeiat 

angajaţilor

Pct.l lit.b), lit.c), 3, 6 din Regulamentul privind 

modul de calculare şi plată a premiului anual 

personalului din unităţile bugetare , aprobat prin 

Hotărîrea Guvernului nr. 180 din 11.03.2013.

- 0,5 mii lei, indemnizaţii de 

concediu calculate şi achitate 
neîntemeiat

Art. 165(1) din Codul Muncii Legea nr,154-XV din 

28.03.2003, pct.2, 4 din Modului de calculare a 

salariului mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr.426 din 26.04.2004

- 0,8 mii lei,' supraplata 

contribuţiilor de asigurări 

sociale, în rezultatul calculării 

incorecte a plăţilor salariale;

- 0,2 mii lei, supraplata primei 

de asigurări medicale 

obligatorii, în rezultatul 

calculării incorecte a plăţilor 

salariale

12

Centrul Raional de Creaţie a Copiilor şi Adolescenţilor Cimişlia

1. Cheltuieli în sum ă totală de 6,3 m ii lei, suportate neîntem eiat, inclusiv:

- 1,1 mii lei, indemnizaţii de 

concediu, în urma includerii în 

calcul a premiilor cu caracter 

unic acordate cu ocazia 

sărbătorilor profesionale, 

precum şi consecinţă a unor 

greşeli de calcul depistate la 

calcularea salariului mediu

Art. 165(1) din Codul Muncii Legea nr. 154-XV din 

28.03.2003, pct.2, 3, 4 din Modul de calculare a 

salariului mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 
nr.426 din 26.04.2004,

- 3,9 mii lei, plăţi salariale 

calculate şi achitate, în 

rezultatul includerii în plus a 

sporului pentru performanţă

Art. 16 alin.(3), (5) din Legea nr.270 din 23.1 1.2018 

privind sistemul unitar de salarizare în sectorul 

bugetar, pct.7 din Regulamentul-cadru cu privire la 

modul de stabilire a sporului pentru performanţă 

personalului din unităţile bugetare, aprobat conform



Anexei nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1231 din 

12.12.2018 pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii nr.270 din 23.11.2018 privind 

sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

-1,1 mii lei, supraplata 

contribuţiilor de asigurări 

sociale în rezultatul calculării 

incorecte a plăţilor salariale;

- 0,2 mii lei, supraplata primei 
de asigurări medicale 

obligatorii, în rezultatul 

calculării incorecte a plăţilor 

salariale.

13
GM Satul Nou

1. Cheltuieli în sum ă totală de 2 ,7  m ii lei, suportate neîntem eiat, inclusiv:

-2,1 mii lei, indemnizaţii de 

concediu, calculate şi achitate 

neîntemeiat angajaţilor 

gimnaziului, consecinţă a unor 
greşeli de calcul depistate la 

stabilirea perioadei de decontare 

pentru calcularea salariului 

mediu

Art.165(1) din Codul Muncii Legea nr. 154-XV din 

28.03.2003, pct.2, 4 din Modul de calculare a 

salariului mediu, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr.426 din 26.04.2004

- 0,5 mii lei, supraplata 

contribuţiilor de asigurări 

sociale în rezultatul calculării 

incorecte a plăţilor salariale;

-0,1 mii lei, supraplata primei 

de asigurări medicale 
obligatorii, în rezultatul 

calculării incorecte a plăţilor 

salariale.



Anexa nr.2 

la Decizia consiliului raional 

nr. 04/02 din 30.06.2020

Planul de măsuri

pentru lichidarea neajunsurilor constatate de 

Inspecţia Financiară la instituţiile subordonate Consiliului raional Cimişlia

Nr Recom andările Inspecţiei 

Financiare
D enum irea m ăsurilor

Term enul

de

executare

Subdiviziun

ea

responsabil

ă

1 Să implementeze proceduri 

eficiente de control intern, care să 

asigure respectarea cadrului legal- 

normativ privind administrarea, 

gestionarea patrimoniului public,

înregistrarea în 

evidenţa contabilă a 

evidenţei mijloacelor 

fixe

Permanent Contabilii 

şefi dini
instituţiile

bugetare

2 Să asigure respectarea cadrului 

legal, care reglementează 
organizarea şi desfăşurarea 

procedurii de achiziţii publice, 

studiind Legea privind achiziţiile 

publice nr.131 din 03.07.2015,
HG nr.1419 din 28.12.2016 cu 

privire la modul de planificare a 

contractelor de achiziţii publice, 

HG nr.1404 din 10.12.2008 cu 

privire la modul de calculare a 

valorii estimative a contractelor de 

achiziţii publice, HG nr.9 din 

17.01.2008 cu privire la 

întocmirea şi păstrarea dosarului 

achiziţiei publice

Implementarea 

cadrului legal privind 

achiziţiile publice, 

asigurarea 
procedurilor de 

control intern la 

achiziţionarea 

lucrărilor, serviciilor, 

mărfurilor

Permanent Grupul de 

lucru pentru 

achiziţii 

publice

Managerul

instituţiei

publice

3 Să asigure studierea, respectarea 

Legii contabilităţii nr.ll3-XVI din 

27.04.2007, Planul de conturi 

contabile în sistemul bugetar şi 

Normele metodologice privind 

evidenţa contabilă şi raportarea 

financiară în sistemul bugetar, 

aprobat prin Ordinul ministrului 

finanţelor nr.216 din 28.12.2015

Respectarea 

prevederilor cadrului 
legal-normativ 

prevăzute în 

prescripţia Inspecţiei 
Financiare

Permanent Managerul

instituţiei

publice,

contabil-şef

4 Să asigure respectarea cadrului 

legal -  normativ care 

reglementează domeniul 
retribuirii muncii: Codul muncii 

nr,154-XV din 28.03.2003, Legea 

nr.270 din 23.11.2018 privind

Respectarea 

prevederilor cadrului 

legal-normativ 

prevăzute în 

prescripţia Inspecţiei 

Financiare

Permanent Managerul

instituţiei

publice,

contabil-şef



sistemul unitar de salarizare în 

sectorul bugetar, Regulamentul cu 

privire la evaluarea condiţiilor de 

muncă la locurile de muncă şi 

modul de aplicare a listelor 

ramurale de lucrări pentru care pot 
fi stabilite sporuri de compensare 

pentru munca prestată în condiţii 

nefavorabile aprobat prin HG 

nr. 1335 din 10.10.2002

Secretarul consiliului Gheorghe NETEDU


